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Selanik'te Türklerle birlikte Sırp, Bulgar, Yahudi, Rum vb. gibi etkin ve mezhepsel olarak farklılık

gösteren topluluklar yaşıyordu,

Avrupa'nın farklı dillerinde yayımlanan gazetelere, dergilere ve kitaplara kolaylıklara ulaşılabiliyordu,

Şehir demiryolu ağı sayesinde Avrupa'nın önemli merkezlerine bağlanmıştı,

Aşağıda Mustafa Kemal'in hayatında her zaman özel bir yeri olan Selanik şehrine ait bazı özelliklere yer

verilmiştir.

Buna göre sadece verilen bilgiler kullanılarak;

I.   Şehir çok kültürlü bir yapıya sahiptir,

II.   Selanik halkı Avrupa'daki gelişmeleri takip etme imkanına sahiptir,

III.  Selanik Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Milliyetçilik akımından etkilenmiştir,

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I                         B) I ve II                      C) II ve III                      D) I, II ve III
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Ünite: Bir Kahraman Doğuyor1.

Mustafa Kemal'in Çocukluk ve
Öğrenim Hayatı

TEST: 2

Mustafa Kemal'in 
Öğrenim Hayatı

Mahalle Mektebi

Avrupa tarzında modern eğitim verilirdi.

II

I

Namık Kemal'in
eserlerinden vatan
sevgisi ve hürriyet
konularında
etkilenmiştir.

İstanbul Harp Okulu

1902 yılında Teğmen rütbesiyle mezun olmuşturIII

Şemsi Efendi 
İlkokuluIV

Mustafa Kemal'in öğrenim hayatıyla ilgili verilen şemayı doğru olarak tamamlamak için yapılması
gereken düzeltmeler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) II nolu yere Selanik Askeri Rüştiyesi, IV nolu yere ise geleneksel dinî eğitim verirdi ifadeleri yazılmalıdır 

D) I nolu yere geleneksel dinî eğitim verirdi, II nolu yere Manastır Askeri İdadîsi ve IV nolu yere ise
Avrupa tarzında modern eğitim verirdi ifadelerine yer verilmeliydi.

C) III nolu yere Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu, IV nolu yere Avrupa tarzında modern eğitim verirdi
ifadeleri yazılmalıdır.

B) I nolu yere medrese tarzında eğitim verirdi, II, İstanbul Harp Akademisi, III nolu yere 1901 yılında
Üsteğmen rütbesiyle mezun oldu ifadeleri yazılmalıydı
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Mustafa Kemal Harp Okulu yıllarında okulda gördüğü derslerle yetinmemiş ve kişisel gelişimini

desteklemek için bazı girişimlerde bulunmuştu. Örneğin Fransızcasını geliştirmek için bir öğretmenden

Fransızca dersleri almıştı. Böylece Fransızcasını ilerletmiş, Jön Türklerin Fransa'da yayımladıkları

gazeteleri ve bazı Fransız gazetelerini okumuştu. Böylece Balkanlarda ve Avrupa'da meydana gelen

olaylardan haberdar olmuştu.  Aynı zamanda Mustafa Kemal harp okulu yıllarında siyasî konulardaki

fikir dünyasının oluşmaya başladığını bazı konuşmalarında dile getirmişti. Ülkedeki siyasî hataları

gözlemiş, bu hatalar konusunda çevresindekileri bilgilendirmek için el yazısıyla gazeteler hazırlanmasına

öncülük etmişti.

Mustafa Kemal'le ilgili verilen parça dikkate alındığına aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmiştir

B) Ülke sorunlarına kayıtsız kalmamıştır

C) Jön Türklerle işbirliği içinde hareket ederek siyasî sorunlara çözüm aramıştır

D) Düşünceleriyle insanları etkilemek istemiştir.

Daha fazlası için 
Karekodu okutunuz
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Selanik Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında

yer alırdı. Ege kıyılarındaki bu şirin şehir

döneminin önemli limanlarından birine sahipti.

Ticarî hayatı oldukça gelişmiş olan şehir

demiryolu ile hem Avrupa'ya hem de İstanbul'a

bağlıydı. Şehirde Türk, Rum, Bulgar, Sırp vb.

milletlerin yaşaması Selanik'e kozmopolit bir yapı

kazandırmıştı. 

Yukarıdaki parçada Selanik'in hangi yönüne ait

bir bilgiye yer verilmemiştir?

A) Ekonomik özelliği         B) Siyasi durumu

C) Coğrafî özelliği           D) Sosyokültürel yapısı

Selanik, Osmanlı Devleti yönetimindeki diğer

balkan şehirleri gibi huzur ve güvenin hakim

olduğu bir şehirdi. Ancak Fransız İhtilali'nin

etkisiyle şehrin huzurlu yapısı yerini kaosa

bırakmıştı.

Selanik'in hangi özelliği şehrim Fransız

İhtilali'nden  daha kolay etkilenmesine neden

olmuştur?

A) Ekonomik yönden gelişmiş olması,

B) Etnik ve mezhepsel olarak farklı toplumları

kucaklayan sosyokültürel yapıya sahip olması

C) Ulaşım ağının gelişmiş olması,

D) Padişah otoritesinin baskın olması

Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okullar şunlardır;

Mahalle Mektebi İstanbul Harp Akademisi İstanbul Harp Okulu

Şemsi Efendi ilkokul Selanik Askeri Rüştiyesi Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Manastır Askeri İdadisi

Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okullar aşağıdakilerden hangisinde kronolojik olarak sıralanmıştır?

A)

B)

C)

D)


